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Víz mosta alá a szegedi Csaba utca aszfaltját 

Beszakadt az út a kamion alatt 

TÉMÁINKBÓL 

BOCSÁNATKÉRÉSRE VÁRNAK 
A politikusok és az 1956-os for-
radalom résztvevői több fővárosi 
helyszínen is megemlékeztek a 
felkelés leverésének évfordulójá-
ról. A köztársasági elnök jelen-
létében hétfőn este levonták a 
Kossuth téren az október 23-án 
felvont nemzeti lobogót. 

2. oldal 

VITA A BURSA HUNGARICA 
KÖRÜL 
A megyei közgyűlésben vetette 
fel Szirbik Imre szentesi polgár-
mester a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók támogatását célzó Bur-
sa Hungarica ösztöndíjak körüli 
ellentmondást. Hiába segítik ha-
vi ösztöndíjjal a települések 
egyetemi hallgatóikat, ha közben 
épp emiatt kapnak kevesebb szo-
ciális támogatást az egyetemis-
ták. 

3. oldal 

SOHASEM ADJÁK FEL 
A közelmúltban ismét feltűntek 
Szeged Belvárosában és forgal-
masabb csomópontjaiban azok 
az alapítványi segítők, akik az 
utcán sétálókat leszólítva, rákbe-
teg és koraszülött gyermekek 
megsegítésére gyűjtenek adomá-
nyokat. A Ne add fel! elnevezésű 
alapítvány valóban létezik, de 
nem tudnak róluk a Madarász 
utcai kórházban. 

7 . oldal 

ÓVATOS PÉNZPOLITIKA 
László Csaba pénzügyminiszter a 
bérek és az EU-jogharmonizáció 
mellett arról is beszélt a vele ké-
szült interjúban, hogy mire szá-
míthat a magyar gazdaság és az 
abból élők a csatlakozás után. A 
kormány által hirdetett gazdaság-
politikai fordulat lényeges eleme 
az esélyegyenlőség megteremtése. 

A pénz beszél 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

A tűzoltóknak kellett kiemelni a gödörből a bajba jutot t teherautót . Fotó: Miskolczi Róbert 

A graffitik a jövőre tervezett felújításig maradnak 

Lepusztult a szegedi nagyállomás 

Megfenyegették a tanút 
Védett tanút hallgattak ki csütörtökön Szegeden 
az Ügyészségi Nyomozóhivatal épületében. A 
védelemre azért volt szükség, mert a sértettet 
korábban életveszélyesen megfenyegették. 

Korábban életveszélyesen megfenyegették azt a 
nőt, aki csütörtökön tett tanúvallomást a Szegedi 
Ügyészségi Nyomozóhivatal Szilágyi utcai épületé-
ben. Mint azt megírtuk, állig felfegyverzett kom-
mandósok' szállták meg a nyomozóhivatal épüle-
tét, az akció okáról akkor több, valós alapot nélkü-
löző magyarázat is napvilágot látott. Lapunk szom-

bati számában elhamarkodottan állítottuk, hogy a 
tanú a Legfelsőbb Bíróság, a Fővárosi Bíróság, a Fő-
városi Ügyészség, vagy a Legfőbb Ügyészség vala-
melyikvezetőjére tett volna terhelő vallomást. 

A tanúvédelemre azért volt szükség, mert a sér-
tettet a vádlott hozzátartozói a tanúvallomás meg-
másítására akarták rávenni. A Kék fény tegnapi 
adásában az is lehangzott, hogy egy 1998-ban Sze-
geden született jogerős ítélet ügyében kezdődött 
perújrafelvétel. A prostituáltakat futtató, a nőket 
megerőszakoló tettes ügyét hamis tanúzás miatt 
vették újra elő. 

Lékóék Oroszországnak sem kegyelmeztek 

Szenzációs győzelem 

írásunk az 5. oldalon 

A lépcsők is megkoptak az évtizedek alatt. Fotó: Karnok Csaba 

A szegedi nagyállomás szomorú 
képe fogadja a városba vonaton 
érkezőket. A kopott székekkel 
és asztalokkal berendezett vá-
rócsarnokban mintha még a 
hetvenes évek elején megállt 
volna az idő. 

A vasútállomás falaira régen rá-
férne a festés, s bár láthatólag 
rendszeresen takarítják a helyi-
séget, a terem mégis elhanyagolt 
látványt nyújt. A pályaudvaron a 
lépcsőházakat falfirkák borítják. 
A „graffiti lovagjai" elsősorban a 
kevésbé szem előtti helyeket vá-
lasztják ki sajátos művészi hajla-
maik kiélése céljából. 

A százéves állomásépület na-
gyon régóta esedékes fölújítása a 
tervezés, valamint a tervek en-
gedélyeztetése miatt halasztó-
dik. A nagyállomást ugyanis 
időközben előzetesen műemlék-
ké nyilvánították, így a rekonst-
rukciót csak a nagyon szigorú 
műemlékvédelmi előírásoknak 
megfelelően hajthatják végre. 
Tertnészetesen hasonló szem-
pontok szerint készítették el az 
átalakítás terveit is. A feladatra 
kiírt pályázatot egy szegedi ter-
vezőcsoport nyerte. A beruhá-
zást a városi önkormányzat is 
támogatja. 

Részletek a 3. oldalon 

Beszakadt tegnap a szegedi Csa-
ba utca aszfaltja egy arra haladó 
bosnyák kamion alatt. A Ke-
reszttöltés utcai kereszteződés 
felé haladó jármű nem zuhant az 
alatta megnyíló két és fél méte-
res gödörbe, mert ezt az első fu-
tómű megakadályozta. A bajba 
jutott teherautó szerencsére ra-
komány nélkül közlekedett, így a 
kivonuló tűzoltóknak csak a ki-
lenctonnás szerkezettel kellett 
megbirkózniuk. A tizenhat fős 
személyzet közel egy óráig küsz-
ködött a feladattal. A tűzoltók 
negyventonnás daruja a kamiont 
első lökhárítójánál fogva kezdte 
emelni, miközben az egyik fecs-
kendős autó kötéllel biztosította. 

A 15 négyzetméter alapterületű 
gödröt egy törött víznyomócsőből 
egy közeli csatornába áramló víz 
mosta ki. A víz nem került a fel-
színre, s a közelben lakók bejelen-
tésére, miszerint mozog, hullám-
zik a járművek alatt az úttest, az 
illetékesek nem reagáltak. 

Lékó Péter döntet lenje remek eredménynek számít Garri Kaszpa-
r o v e l l e n . Illusztráció: Gyenes Kálmán 

Beteljesülni látszik a magyar férfi-
együttes álma a szlovéniai Bled 
városában zajló 35. sakkolimpi-
án. A szegedi nemzetközi nagy-
mester, Lékó Péter vezette váloga-
tott úgy utazott el az ötkarikás já-
tékokra, hogy onnan éremmel tér 
majd haza. A mieink a tegnapi 
fordulóban hatalmas bravúrt vég-

rehajtva, 2,5:1,5 arányban le-
győzték a listavezető Oroszorszá-
got és ezzel fél pontra megközelí-
tették a nagy riválist. A fényes di-
adalból Lékó a világ első számú 
sakkozója, Garri Kaszparov elleni 
remijével vette ki a részét. 

Részletek a 19. oldalon 

* trükk! 
...autó Hitellevél/ 

http://www.delmagyar.hu

